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ZIEKTEGESCHIEDENIS
Een 43-jarige man presenteerde zich op de polikliniek 
Neurologie vanwege sinds jaren bestaande progressie van 
meervoudige cognitieve stoornissen, bradyfrenie, dys-
arthrie en extrapiramidale verschijnselen (hypokine-
tisch-rigide syndroom). Er waren geen familieleden met 
een soortgelijk neurologisch beeld. Een CT-scan van de 
hersenen werd verricht. Deze toonde beiderzijds uitgebrei-

de calcificaties zowel subcorticaal, ter hoogte van de basale 
ganglia, in de nucleus caudatus, als in het cerebellum. Ten 
tijde van de eerste neurologische evaluatie 15 jaar eerder in 
een ziekenhuis elders toonde bloedonderzoek een hypocal-
ciëmie en hyperfosfatemie, ten gevolge van hypoparathy-
reoïdie. 
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FIGUUR 1. Blanco CT-scan van de hersenen: transversale opnames.
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SYNDROOM VAN FAHR
De patiënt was reeds sinds 15 jaar bekend wegens uitgebreide 
cerebrale calcinose. Dit kwam voor het eerst aan het licht toen 
hij in Azië tijdens zijn werk een collaps zonder bekende oor-
zaak had doorgemaakt. Destijds was op een röntgenfoto van 
de schedel uitgebreide verkalking te zien. Hij werd jaren later, 
vanwege een toename van zijn klachten, verder opgevolgd in 
Nederland. Op grond van de CT-scan van de hersenen, die 
uitgebreide, symmetrisch verspreide calciumdeposities liet 
zien, werd het syndroom van Fahr vastgesteld. Bij een deel 
van de patiënten is het syndroom van Fahr geassocieerd met 
hypoparathyreoïdie.

ACHTERGROND
Het syndroom van Fahr, een zeldzame neurologische aandoe-
ning met een prevalentie van minder dan 1:1.000.000, ken-
merkt zich op macroscopisch niveau door bilaterale, symme-
trisch verspreide calciumdeposities in basale ganglia, 
thalamus, hippocampus, cerebrale cortex, cerebellaire sub-
corticale witte stof en nucleus dentatus. 
Op microscopisch niveau bevinden de calciumdeposities zich 
in de vaatwand van cerebrale capillairen, kleine arteriolen, 
venen en perivasculaire ruimten. De mate van calcificatie is 
gecorreleerd met de ernst van de klachten.1 Progressie van 
symptomen zonder progressie van calciumdeposities is sug-
gestief voor een bijkomstig pathologisch proces dat hieraan 
ten grondslag ligt, zoals verandering in celmetabolisme.2

De symptomen bestaan uit een spectrum van progressieve 
extrapiramidale, cerebellaire en neuropsychiatrische ver-
schijnselen waarbij dementie kan optreden. Ook dystonie en 
chorea komen relatief vaak voor. 
In de literatuur spreekt men zowel van het syndroom van 
Fahr, de ziekte van Fahr, als van bilaterale basale-gangliacalci-
ficatie. Het laatstgenoemde beschrijft de ziekte en het syn-
droom van Fahr. Het syndroom van Fahr onderscheidt zich 
van de ziekte van Fahr op basis van etiologie, prognose en 
behandeling, maar niet op basis van symptomen. De ziekte 
van Fahr is een primaire vorm van bilaterale basale-ganglia-
calcificatie en kent zijn aanvang gewoonlijk tussen het 4e en 6e 
decennium, met een progressievere toename van de bilaterale 
calcificaties.3 De ziekte van Fahr heeft een autosomaal domi-
nant of recessief overervingspatroon, bijvoorbeeld op basis 
van een genmutatie van onder andere Slc20A2 en IBGC1.4,5  
Het syndroom van Fahr is de secundaire vorm, geassocieerd 
met voornamelijk bijschildklierpathologie. De eerste sympto-
men ontstaan op jongere leeftijd (3e tot 4e decennium).3,4  Bij 
Fahr-patiënten met relatief geringe afwijkingen op beeldvor-
mend onderzoek is behalve bijschildklierpathologie, differen-

tiaaldiagnostisch een scala aan aandoeningen te overwegen, 
waaronder infecties van het centrale zenuwstelsel door hiv, 
epstein-barrvirus, Toxoplasma of Mycobacterium tuberculosis, of 
congenitale syndromen zoals Sturge-Webersyndroom en 
neurofibromatose.6,7 
Naast het vaststellen van bilaterale basale-gangliacalcificaties 
met CT (eventueel aangevuld met MRI) zijn de anamnese en 
het neurologisch onderzoek van belang. De etiologie wordt 
bepaald door de familieanamnese, serumonderzoek naar cal-
cium- en fosfaatspiegels, en inflammatie en infectie om geas-
socieerde aandoeningen uit te sluiten. Afhankelijk van onder 
meer het radiologische beeld kan ook liquoronderzoek over-
wogen worden. Tot op heden is er helaas geen therapie die de 
ziekte tot stagnatie kan brengen of in remissie kan brengen. 
Ook ingrijpen op het calciummetabolisme, ter behandeling 
van hypoparathyreoïdie, heeft zo goed als geen effect op de 
symptomen en progressie van de ziekte. De behandeling be-
staat met name uit symptoombestrijding.7,8 

VERVOLG VAN DE CASUS
Bij de patiënt was de familieanamnese negatief voor de ziekte 
van Fahr. Er werd hypoparathyreoïdie vastgesteld, derhalve 
werd de diagnose syndroom van Fahr gesteld. Er was geen 
aanleiding tot aanvullend onderzoek naar onderliggende in-
fecties of maligniteit. De behandeling van de hypoparathyreo-
idie verloopt via de internist. In de loop van de jaren is het 
beeld van cerebrale calcinose op CT-scans van de hersenen 
stabiel gebleven. Toch is er sprake van klinische progressie, 
waarbij met name apathie, dysarthrie en parkinsonisme op de 
voorgrond staan. Behandeling met levodopa heeft nagenoeg 
geen effect gehad.
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